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Sensor UV A/B   1000567 

Instruções de operação 
10/15 Hh 

 

 
 

1. Indicações de segurança 

O sensor UV A/B não é adequado para usos 
relevantes à segurança! 

 Empregar o sensor UV A/B somente para 
finalidades educativas! 

 

 

2. Descrição 

Caixa de sensor com um diodo fotossensível 
embutido, com um filtro óptico contra a luz 
visível, para a medição na faixa UVA / UVB. 

Comutador de faixas de medição para 70 
mW/m², 7 W/m² e 700 W/m², acionado por 
teclas, com indicação óptica da faixa. 

Capa de cobertura desparafusavel para a 
admissão do vidro colorido UG-1 fornecido, 
como filtro UVA. 

Reconhecimento automático da caixa de sensor 
e faixa de medição através do 3B NETlogTM. 

 

 

 

 

 

3. Fornecimento 

1 Sensor UV A/B com diafragma 
desparafusável e vidro colorido UVA 
(SCHOTT UG-1)   

1 Vara de apoio com rosca, 120 mm 

1 Cabo de conexão miniDIN, 8-pinos, 
comprimento de 600 mm 

1 Instruções de operação  

 

 

4. Dados técnicos 

Faixas de medição: 0 até 70 mW/m² 
 0 até 7 W/m² 
 0 até 700 W/m² 

Tipo de sensor:  Dióxido de titânio  
 Schottky - Diodo 
 com filtro embutido 
 contra a luz visível 

Sensibilidade espectral máx: Típica 21 mA/W 

Comprimento de onda na  
sensibilidade espectral máx: 300 nm 

Fator cego contra luz visível:  50 

Distribuição da sensibilidade  
espectral do diodo UV:  Ver Fig. 1 

Característica de passagem  
do vidro de filtro UVA: Ver Fig. 2 
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5. Operação 

 Colocar a caixa do sensor na proximidade 
da experiência. 

 Ligar o 3B NETlogTM e conectar o sensor UV 
A/B através do cabo miniDIN numa das 
duas entradas análogas A ou B do 3B 
NETlogTM. 

 Aguardar pelo reconhecimento automático 
da caixa de sensor. 

 Selecionar a faixa de medição referente à 
intensidade de UV esperada [Luz do sol, 
luminária UV de bronzeamento ("Solário"), 
Luminária de luz negra de discoteca]. 

 Fazer a leitura do valor da intensidade da 
luz no display do 3B NETlogTM. 

 Ao ultrapassar a faixa de medição, 
selecionar a mais próxima elevação de faixa 
de medição. 

 No caso de medições de transmissão 
colocar a amostra absorvedora entre a fonte 
de luz e o sensor e calcular a relação das 
intensidades de radiação (Grau de 
transmissão) com e sem o absorvedor. 

 

 

6. Utilizações 

A medição da intensidade de UV durante um dia 

completo, dependente da época do ano. 

A medição da permeabilidade de UV (Grau de 

transmissão) de diferentes vidros, referente a 

lentes de plástico em óculos de sol e óculos 

padrões. 

Avaliação da permeabilidade de UV de vidros 

frontais e laterais de automóveis abaixo do 

aspecto de uma possível queimadura de sol 

dentro do veículo. 

A roupa molhada protege melhor da radiação  

UV do que a seca? 

Avaliação quantitativa dos fatores de proteção 

de luz para cremes protetores solares. 

7. Exemplo de experiência 

A medição da permeabilidade de UV (Grau de 
transmissão) de diferentes vidros, referente a 
lentes de plástico em óculos de sol e óculos 
padrões.  

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 Sensor UV A/B   1000567 

Diferentes óculos de sol e óculos padrões 

Indicação: Executar a experiência num dia 
ensolarado ao ar livre. 

 Ligar o 3B NETlogTM e aguardar pelo 
reconhecimento automático da caixa de 
sensor. 

 Comutar na caixa de sensor a faixa de 
medição de 700 W/m2. 

 Iniciar a aplicação “Radiação ultravioleta “ 
no 3B NETlogTM.  

 Colocar o sensor UV A/B sem diafragma e 
sem filtro UVA na luz solar e iniciar a 
aplicação. 

 Com a seleção de uma “entrada manual“ 
registrar o primeiro dos valores de medição . 

 Colocar uma lente dos óculos de sol a 
diatancia de aprox. 10 cm diante do sensor 
UV. 

 Agora registrar o segundo valor de medição. 

 Registrar graficamente a dependência dos 
valores de medição (Fig. 3). 

 No caso, repetir a experiência com outro 
óculo de sol. 
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Fig. 1 Distribuição de sensibilidade espectral do diodo UV  
(sensitivity (AM) = sensibilidade (AM) / wavelength (nm) = comprimento de onda (nm)) 

 

 

Fig. 2 Característica de permeabilidade do vidro de filtro UVA 

 
Fig. 3 Representação na tela dos pontos de medição das anteriormente mencionadas experiências no 

3B NETlabTM 

http://www.3bscientific.com/

